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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน



1. สิทธิประโยชน์กำรน ำเข้ำวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น
2. ค ำจ ำกดัควำมของวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น
3. กำรใช้สิทธิประโยชน์ตำมมำตรำ 36(1)
4. กำรปฏิบัตเิม่ือส้ินสุดสิทธิประโยชน์
5. ข้อควรระวงัในกำรใช้สิทธิประโยชน์



ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับของที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมน ำกลบัเข้ำมำเพ่ือ
ส่งกลบัออกไป 
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สิทธิประโยชน์กำรน ำเข้ำวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น

กำรลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดบิและวสัดุจ ำเป นที่น ำมำผลติเป น
ผลติภัณฑ์เพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ

มำตรำ 36 (1)

กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดบิและวสัดุจ ำเป นทีน่ ำมำผลติเป น
ผลติภัณฑ์เพ่ือกำรส่งออก

มำตรำ  30

มำตรำ 36 (2)



วตัถุดิบ ( Raw Material) หมำยถึง ของที่ใช้ในกำรผลติ หรือผสม 
หรือประกอบเป นผลติภัณฑ์ ซ่ึงบำงคร้ังอำจไม่คงสภำพเดิมเม่ือผ่ำน
กระบวนแล้ว ทั้งนีใ้ห้หมำยรวมถึงของทีใ่ช้บรรจุผลติภณัฑ์ด้วย   

วสัดุจ ำเป น (Essential Material) หมำยถึง ของซ่ึงจ ำเป นต้องใช้และ
เม่ือใช้แล้วส้ินเปลืองในกำรผลติ หรือผสม หรือประกอบเป นผลติภัณฑ์
หรือผลติผล เพ่ือให้ได้ประสิทธิภำพ คุณภำพ และมำตรฐำน ช่วยลด
กำรสูญเสียและเพิม่ผลผลติส ำหรับผลติภัณฑ์หรือผลติผลดังกล่ำว 
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ค ำจ ำกดัควำม



สูตรกำรผลติ หมำยถึง รำยกำรและปริมำณของวตัถุดิบทีป่ระกอบขึน้เป น
ผลติภัณฑ์ต่อหน่ึงหน่วยกำรผลติ
ปริมำณสต อกสูงสุด หมำยถึง ปริมำณกำรน ำเข้ำวตัถุดิบทีไ่ด้รับกำรยกเว้น
อำกรขำเข้ำ
ส่ังปล่อยวตัถุดิบ หมำยถึง กำรแจ้งไปยงักรมศุลกำกรเพ่ือกำรใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นอำกรขำเข้ำวตัถุดิบเพ่ือใช้ในกำรท ำพธีิกำรศุลกำกรขอคืน
อำกรหรือถอนกำรวำงประกนัอำกร
ตัดบัญชีวตัถุดิบ  หมำยถึง กำรทีผู้่ได้รับกำรส่งเสริมน ำหลกัฐำนกำรส่งออก
ด ำเนินกำรตัดบัญชีวตัถุดิบเพ่ือลดปริมำณคงเหลือวตัถุดบิที่ได้ใช้สิทธ์ิ



วตัถุดิบคงเหลือ หมำยถึง รำยกำรและปริมำณวตัถุดิบน ำเข้ำทีไ่ม่ได้ถูกตัด
บัญชีโดยกำรส่งออกนอกรำชอำณำจักรหรือโดยกรณอ่ืีนใดในระยะเวลำที่
ก ำหนด
ใบขนสินค้ำขำออก หมำยรวมถึงใบขนสินค้ำออกโอนย้ำยในประเทศ ใบ
ขนขำออกไปเขตปลอดอำกร ใบรับรองกำรโอนสิทธ์ิ (REPORT V)
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กำรใช้สิทธิมำตรำ 36 (1)

• กำรขออนุมัติปริมำณสต อกสูงสุด 6 เดือน

• กำรขออนุมัติสูตรกำรผลติ

• กำรขออนุมัติส่ังปล่อยวตัถุดิบ

• กำรขออนุมัติตัดบัญชีวตัถุดิบ

• กำรโอนและรับโอนวตัถุดิบ

• กำรช ำระอำกรขำเข้ำวตัถุดิบ

• กำรปฏิบัติหลงัส้ินสุดสิทธิประโยชน์

• กำรขยำยเวลำน ำเข้ำวตัถุดิบ



ตั้งแต่ วนัที่ 1 มีนำคม 2562
กำรขอปริมำณสต อกสูงสุด 
 ค ำนวณจำกก ำลงัผลติตำมบัตรส่งเสริมโดยอนุมัตปิริมำณสต อกสูงสุดไม่

เกนิ 4 เดือน
กำรส่ังปล่อย
 ต้องน ำเข้ำภำยในระยะเวลำที่ได้รับสิทธิประโยชน์
 เป นรำยกำรวตัถุดิบทีไ่ด้รับอนุมัตใินบัญชีสต อก
 ปริมำณวตัถุดิบน ำเข้ำสะสมต้องไม่เกนิปริมำณทีไ่ด้รับอนุมัติ
 กำรคืนอำกรต้องขอคืนภำยใน 2 ปีนับแต่วนัน ำเข้ำ
 กรณส้ิีนสุดสิทธ์ิต้องขอคืนอำกรภำยใน 1 ปีนับแต่วนัส้ินสุดสิทธ์



กำรตดับัญชีวตัถุดบิจำกกำรส่งออกทำงตรง
ใช้ข้อมูลใบขนขำออกทำงอเิล กทรอนิกส์

กำรตดับัญชีวตัถุดบิจำกกำรส่งออกทำงอ้อม
ใช้ข้อมูลใบสรุปปริมำณกำรใช้วตัถุดิบทีซ้ื่อจำกผู้ผลติในประเทศ 

(REPORT V)จำกฐำนข้อมูลของระบบ RMTS 2011



กำรขยำยเวลำน ำเข้ำวตัถุดบิ
1.ย่ืนค ำขอขยำยเวลำน ำเข้ำวตัถุดิบไม่เกนิ 6 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดสิทธิ

ประโยชน์ ตำมมำตรำ 36
2.พจิำรณำขยำยเวลำให้คร้ังละไม่เกนิ 2 ปี
3.จะต้องน ำใบขนสินค้ำขำออกของโครงกำรทีข่อขยำยเวลำที่ได้ส่งออก

เกนิ 1 ปีนับถึงวนัทีย่ื่นขอขยำยเวลำ มำตัดบัญชีให้แล้วเสร จก่อน 
ส ำนักงำนจึงจะพจิำรณำขยำยเวลำให้ โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร จ
ภำยใน 6 เดือนนับแต่วนัทีย่ื่นค ำขอขยำยเวลำ



กำรขอรับสิทธิประโยชน์ส ำหรับกำรน ำเข้ำวัตถุดบิ
กรณไีม่ได้ย่ืนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด แต่ไม่เกนิ 2 ปี
นับแต่วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์ ตำมมำตรำ 36

1.พจิำรณำขยำยเวลำให้คร้ังละไม่เกนิ 1 ปี
2.จะต้องน ำใบขนสินค้ำขำออกของโครงกำรทีข่อรับสิทธ์ิที่ได้ส่งออก

เกนิ 1 ปีนับถึงวนัทีย่ื่นขอรับสิทธ์ิเพิม่เติม มำตัดบัญชีให้แล้วเสร จก่อน 
ส ำนักงำนจึงจะพจิำรณำให้ โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร จภำยใน 6 เดือน
นับถึงวนัทีย่ื่นค ำขอขอรับสิทธ์ิเพิม่เติม



กำรขอส่งวตัถุดิบไปต่ำงประเทศ
1. ต้องอยู่ระหว่ำงได้รับสิทธิและประโยชน์กำรน ำเข้ำวตัถุดิบ 
2.กรณทีีมี่ระยะเวลำน ำเข้ำส้ินสุดต้องย่ืนค ำขอและส่งออกภำยใน 1 ปีนับ
แต่วนัทีส้ิ่นสุดสิทธิและประโยชน์กำรน ำเข้ำวตัถุดิบ
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ขั้นตอนขออนุมัตปิริมำณสต อกสูงสุด

รำยช่ือวตัถุดบิทีข่ออนุมัติ

วตัถุประสงค์ เพ่ือก ำหนดให้บริษัทสำมำรถน ำวตัถุดิบเข้ำมำโดยได้รับ
กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในปริมำณที่ก ำหนด

1. ช่ือหลกั เป นช่ือ common name เพ่ือขออนุมัติปริมำณสต อกและขอ
อนุมัติสูตรกำรผลติ 
2. ช่ือรอง เป นช่ือที่ใช้ในกำรส่ังปล่อยซ่ึงตรงตำม invoice น ำเข้ำและ
ตำมทีส่ ำแดงในใบขนสินค้ำขำเข้ำ ทั้งนีต้้องได้รับอนุมัติในบญัชีรำยกำร
ปริมำณสต อกสูงสุดด้วย



หวัข้อ รายละเอียด

1. วตัถดิุบ 1 รายการมีช่ือหลกัได้เพียง 1 ช่ือ

2. ช่ือรอง หมายถึง ส่วนแยกย่อยของช่ือหลกั โดยช่ือรองนัน้ต้องเป็น
สินค้าชนิดเดียวกนั หรือผลิตจากวสัดท่ีุแตกต่างกนั

3. ช่ือรอง หมายถึง ค าย่อของวตัถดิุบในช่ือหลกั หรือช่ือทางการค้าท่ี
พิสจูน์ได้ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกนั

4. ช่ือรองทกุช่ือให้ระบเุลขพิกดัน าเข้าของกรมศลุกากร ( 8 หลกั)

5. หน่วยของช่ือหลกัและช่ือรองต้องเป็นหน่วยเดียวกนัและต้องเป็น
หน่วยในรหสัสถิติของกรมศลุกากรเท่านัน้ (Unit Code)

6. ปริมาณสตอ็กสงูสดุจะต้องค านวณจากช่ือหลกัเท่านัน้
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1. หน่วยกำรน ำเข้ำวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป นต้องเป นหน่วยทีร่ะบุ
ไว้ในรหัสสถิติของกรมศุลกำกร

2. ย่ืนขออนุมัติเฉพำะรำยกำรวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป นทีใ่ช้สิทธิ
ประโยชน์มำตรำ 36 (1) และวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป นทีซ้ื่อจำก 
ผู้ทีใ่ช้สิทธิประโยชน์มำตรำ 36 (1)

3. วตัถุดิบและวสัดุจ ำเป นทีข่ออนุมัติจะต้องอยู่ในขั้นตอนกำร
ผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

บัญชีรำยกำรวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น



หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ความหมาย

GRM Gram กรัม

KGM Kilo-gram กิโลกรัม

C62 Piece or Unit ชิ้นหรือหน่วย

PR Pair คู่

SET Set ชุด

MTR Meter เมตร

CMQ Cubic 
Centimeter

คิวบิกเซนติเมตร



หน่วยย่อ หน่วยเต็ม ความหมาย

MTQ Cubic meter คิวบิกเมตร

LTR Liter ลิตร

CTM Carat กะรัต

MTK Square meter ตารางเมตร

YDK Square yard ตารางหลา

KWH Kilo watt hour กิโลวัตต์ชั่วโมง

TNE Metric ton เมตริกตัน



 ต้องมกีำรน ำเข้ำเคร่ืองจักรครบตำมขั้นตอนที่ได้รับ
อนุมตัิ

 วตัถุดบิทีใ่ช้สิทธ์ิยกเว้นอำกรขำเข้ำต้องใช้ผลติผลติภณัฑ์
ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม

 เป นกำรอนุมตัก่ิอนกำรใช้สิทธ์ิ
 ใช้สิทธ์ิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
 ส่งผลติภัณฑ์ไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ



 จัดเตรียมขั้นตอนกำรผลติตำมทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม
 จัดเตรียมรำยกำรเคร่ืองจักรทีน่ ำเข้ำมำ
 จัดเตรียมรำยช่ือวตัถุดบิทีจ่ะน ำเข้ำ
 จัดเตรียมรำยละเอยีดของวตัถุดบิทีน่ ำเข้ำเพ่ือหำพกิดั
น ำเข้ำกบักรมศุลกำกร

 ตรวจสอบหน่วยน ำเข้ำตำมรหัสสถิตกิบัหน่วยของวัตถุดบิ
ทีน่ ำเข้ำ

 ตรวจสอบวตัถุดบิทีช้ื่อในประเทศว่ำได้ใช้สิทธ์ิประโยชน์
จำกหน่วยงำนใดบ้ำง



คือ เอกสำรแสดงรำยกำรสินค้ำ ได้แก่ ชนิด คุณภำพ 
ปริมำณ น ำ้หนัก รำคำจริงในท้องตลำด และรำยกำรอ่ืน
ตำมทีอ่ธิบดกีรมศุลกำกรต้องกำร ซ่ึงผู้น ำเข้ำหรือผู้ส่งออก
ต้องย่ืนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่เม่ือน ำของใด ๆ เข้ำประเทศ
หรือส่งของใด ๆ ออกนอกประเทศ



 Status 01 หมำยถึง ระหว่ำงด ำเนินกำร/รอส่งข้อมูล/ร่ำง
 Status 02 หมำยถึง ผ่ำนพธีิกำร/ส่งข้อมูลเข้ำกรมและได้
เลขทีใ่บขนมำแล้ว

 Status 03 หมำยถึง ตรวจปล่อย
 Status 04 หมำยถึง รับบรรทุก/ออกจำกท่ำ



3) บริษทัคียข้์อมูล
BIRTIMP

4) ส่งข้อมูล BIRTIMP ผ่านระบบ
Online มาท่ีสมาคม

5) สมาคมส่งข้อมูล
(ebXML)การอนุมติัให้

กรมศลุกากร 

8)  Shipping ส่งใบขนขาเข้าฉบบัสมบรูณ์ไปท่ี
กรมศลุกากรเพ่ือเดินพิธีการสัง่ปล่อยต่อไป

6) บริษทัตรวจสอบ
เลขท่ีหนังสืออนุมติัผ่าน

ระบบ  Online

1) Shipping รบัอินวอยซข์า
เข้าแล้วจดัท าร่างใบขนขาเข้า

7) Shipping
รบัเลขท่ี
หนังสือ

อนุมติัจาก
บริษทัคียล์ง

ใบขน

2) ส่ง
ร่างใบ
ขนขา
เข้าให้
บริษทั

22

***

ขั้นตอนโดยรวมกำรส่ังปล่อยวตัถุดบิแบบไร้เอกสำร
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หากหน่วยรหสัสถติสินิคา้ มคีา่เป็น หน่วยของน ้าหนกั 
( KGM – Kilogram, CTM – Carat ) ระบบจะไมต่รวจสอบคา่ในชอ่ง Quantity 
Unit Code สามารถระบุหน่วยทีไ่มต่รงกบัหน่วยของรหสัสถติสินิคา้ ได ้เชน่ 
พกิดัศุลกากร 84718930-999/KGM ในชอ่ง Quantity Unit Code สามารถระบุ
หน่วยเป็น SET หรอื C62 หรอือื่น ๆ ไดจ้าก ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ BOI

หากหน่วยรหสัสถติสินิคา้ มคีา่ไมใ่ช่ หน่วยของน ้าหนกั
( KGM – Kilogram, CTM – Carat )  ระบบจะตรวจสอบคา่ในชอ่ง Quantity 
Unit Code โดยตอ้งตรงกบัหน่วยของรหสัสถติสินิคา้ แต่หากไมต่รงกนักต็อ้ง
Convert Quantity Unit Code ใหต้รงกบัหน่วยของรหสัสถติสินิคา้ เชน่ พกิดั
ศุลกากร 85423900-000/C62 ในชอ่ง Quantity Unit Code ตอ้งระบุหน่วยเป็น
C62 

การส าแดงขอ้มลูใบอนญุาตในใบขนสินคา้(หน่วยสินคา้)
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ล าดบัท่ีใน
ใบขน
สินค้า

เลขท่ี Invoice 
Number

ล าดบัรายการ
ใน Invoice

รายการ  
(ช่ือสินค้า)

จ านวน
(Quantity/Unit)

จ านวนใน Invoice
(Invoice Quantity/Unit)

1 1234 1 CNC 3 Unit 3 Unit

2 1234 2 HEATER 5 SET 5 SET

ล าดบัท่ีใน
ใบขน
สินค้า

เลขท่ี Invoice 
Number

ล าดบัรายการ
ใน Invoice

รายการ  
(ช่ือสินค้า)

จ านวน
(Quantity/Unit)

จ านวนใน Invoice
(Invoice Quantity/Unit)

1 5678 1 IC 3 C62 3 C62

2 5678 2 IC 5 C62 5 SET

ตวัอยา่ง พิกดัสินคา้ 8471.89.30 รหสัสถิติ 999/KGM

ตวัอยา่ง พิกดัสินคา้ 8542.39.00 รหสัสถิติ 000/C62

การส าแดงขอ้มลูในใบขนสินคา้(หน่วยสินคา้)



1.ระบบจะอนุมัตกิำรส่ังปล่อยทุกรำยกำร
วตัถุดบิทีผู้่ได้รับกำรส่งเสริมย่ืนขออนุมัติ และส่ง
ข้อมูลไปยงักรมศุลกำกร

2.ระบบจะตรวจสอบภำยหลงัหำกพบว่ำเป น
รำยกำรวตัถุดบิทีไ่ม่อยู่ในข่ำยทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ 
ส ำนักงำนจะเพกิถอนสิทธิประโยชน์ส ำหรับวัตถุดบิ
ตำมสภำพของของ รำคำและอตัรำภำษทีีเ่ป นอยู่ ณ 
วนัน ำเข้ำ 25



ระบบ RMTS-2011 จะส่งข้อมูลไปยงักรมศุลกำกร ดงันี้
1.ช่ือของวตัถุดบิ ปริมำณ และหน่วยกำรน ำเข้ำวตัถุดบิที่ได้รับสิทธ์ิ
ยกเว้น  อำกรขำเข้ำต้องตรงกบัล ำดบัทีแ่ละรำยกำรสินค้ำที่ส ำแดงใน
ใบขนสินค้ำ ขำเข้ำ
2.หน่วยกำรน ำเข้ำวตัถุดบิทีส่่งข้อมูลไปต้องตรงกบัรหัสสถิติของ            
กรมศุลกำกรจงึจะสำมำรถผ่ำนพธีิกำรศุลกำกรได้

26

กำรขออนุมัตส่ัิงปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น
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1. บันทกึข้อมูลรำยกำรวตัถุดบิทีต้่องกำรส่ังปล่อยในใบขน
สินค้ำขำเข้ำทีไ่ด้รับเลขทีจ่ำกกรมศุลกำกร โดยเรียงล ำดบัที่
ของรำยกำรวตัถุดบิให้ครบถ้วนตรงกบั INVOICE
2.น ำเลขทีห่นังสืออนุมตัจิำก BOI ระบุในรำยกำรวตัถุดบิ/
เคร่ืองจักรแต่ละรำยกำรทีไ่ด้รับอนุมตัใินใบขนสินค้ำขำเข้ำ
3.ส่งข้อมูลกำรอนุมตัไิปยงักรมศุลกำกร

ขั้นตอนกำรส่ังปล่อย (SHIPPING)



1. รับข้อมูลหนังสืออนุมตัส่ัิงปล่อย จำก BOI 
2. ออกเลขทีใ่บขนขำเข้ำเพ่ือใช้ผ่ำนพธีิกำรศุลกำกร
3. ตรวจสอบข้อมูลกำรอนุมตั ิจำก BOI กบัข้อมูลจำก
SHIPPING หำกตรงกนัจะสำมำรถผ่ำนพธีิกำรได้

28

ขั้นตอนกำรส่ังปล่อย (กรมศุลกำกร)



1. อนุญำตให้ใช้ธนำคำรค ำ้ประกนัได้เม่ือได้ตอบรับมติให้กำร
ส่งเสริมแล้ว

2. ค ำ้ประกนัเฉพำะอำกรขำเข้ำ ในกรณทีีไ่ม่ได้รับอนุมัตบิัญชี
รำยกำรวตัถุดบิ 

3. ค ำ้ประกนัอากรขาเข้าและภาษมีูลค่าเพิม่ ในกรณทีี่ได้รับ
อนุมัตบิัญชีรำยกำรวตัถุดบิเฉพำะรายการวตัถุดบิ

4. ระยะเวลำในกำรค ำ้ประกนั 1 ปี
5. ด ำเนินกำรถอนค ำ้ประกนัภำยในระยะเวลำทีไ่ด้รับอนุญำต

ให้ค ำ้ประกนั
ประกำศ ส ำนักงำนที ่ป.6/2543

29

กำรใช้ธนำคำรค ำ้ประกนั



1. กรณทีีไ่ด้รับอนุมัตบิัญชีรำยกำรวตัถุดบิ
อนุมัติ เฉพำะรำยกำรและจ ำนวนที่น ำเข้ำมำรวมกนัแล้วไม่เกนิ

ปริมำณสต อก  สูงสุดทีไ่ด้รับอนุมัติ
2. กรณถีอนค ำ้ประกนั

อนุมัติ ตำมสิทธ์ิที่ได้ท ำกำรค ำ้ประกนัไว้ต้องถอนค ำ้ประกนัในเวลำที่
ได้รับอนุมัติ

3. กรณคืีนอำกร ต้องขอคืนอำกรภำยใน 2 ปีนับแต่วนัน ำเข้ำ
4. กรณส้ิีนสุดสิทธ์ต้องขอคืนอำกรภำยใน 1 ปีนับแต่วนัส้ินสุด
สิทธ์ิ

30

กำรอนุมัตส่ัิงปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น



น ำเข้ำจำก กำรส่ังปล่อย กำรบันทึกบัญชี

RMTS-2011

ต่ำงประเทศ ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

เขตปลอดอำกร ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

คลงัสินค้ำทัณฑ์บน ส่ังปล่อย ลงบัญชีในสต อก

บริษัทใช้สิทธ์ิ ม.36 (1) ไม่ต้องส่ังปล่อย ไม่ต้องลงบัญชีในสต อก

มำตรำ 29 กรมศุลกำกร ไม่ต้องส่ังปล่อย ไม่ต้องลงบัญชีในสต อก

31

กำรลงบัญชีส่ังปล่อยวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น
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กำรขออนุมตัสูิตรกำรผลติ

1. เป นกำรอนุมตัปิริมำณกำรใช้วตัถุดบิจริงของ
ผลติภณัฑ์ทุกรำยกำรตำมช่ือหลกั

2. กรณมีส่ีวนสูญเสีย จะอนุมตัเิฉพำะวตัถุดบิทีน่ ำเข้ำเป น
น ำ้หนัก ปริมำตร หรือพืน้ที่
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ท้ำยม้วน 1
ช้ินงำนที่มีต ำหนิ

(NG.) 4

ตัดขอบ 3 ส่วนทีแ่รงเงำ 5 PRODUCT

ส่วนสูญเสียในสูตร
5

ส่วนสูญเสียนอกสูตร
1, 2, 3, 4

ตัดขอบ 3
หัวม้วน 2
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1

2

3

0.52 Kg. = 0.50 Kg. + 0.02 Kg.

Product (ช้ินงำน)                   
น ำ้หนักสุทธิ = 0.50 Kg.

เศษส่วนสูญเสียในสูตรกำรผลติ 
น ำ้หนัก Scrap = 0.02 Kg.





ชื่อวัตถดุิบ รายละเอยีด หน่วยน าเขา้ รหัสสถติิ

FRONT 
GUARD

ตะแกรงตวัหนา้ pcs c62

LOCK NUT นทัลอ็คใบพดัลม pcs c62
BLADE ใบพดัลม pcs c62
LOCK PLATE นทัลอ็คตะแกรง pcs c62

MOTOR UNIT ชุดมอเตอร์ set c62

Motor unit หน่วยน าเข้า เป็น set ไม่สามารถ
ใช้ได้เนื่องจากรหัสสถิติระบุเป็น c62



ชื่อหลัก ชื่อรอง

1.MOTOR MOTOR

MOTOR UNIT

2.BLADE BLADE

FAN BLADE

LOCK NUT LOCK NUT



ชื่อหลัก ชื่อรอง

4. FAN GUARD FRONT GUARD

REAR GUARD

5. CORD CORD

6. REMOTE FAN REMOTE 

REMOTE CONTROL
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กำรขออนุมัตสูิตรกำรผลติ

ล ำดบัที่ รำยกำรวตัถุดบิ หน่วย ปริมำณกำรใช้
สุทธิต่อหน่วย สูญเสีย รวม

000001 MOTOR PC 1 0 1

000002 BLADE PC 1 0 1

000003 LOCK NUT PC 1 0 1

000004 FAN GUARD PC 2 0 2

000005 CORD PC 1 0 1

000006* REMOTE PC 1 0 1



1.รำยกำร ที ่000006 เป นวตัถุดบิทีซ้ื่อจำก Vender
ทีใ่ช้สิทธ์ิ BOI ผู้ส่งออกต้องจดสูตรกำรผลติโดยมช่ืีอ 
remote ในสูตรกำรผลติ

2.หำก Vender ขำยผลติภัณฑ์ในช่ือ remote control 
ผู้ส่งออกต้องจดช่ือ remote control ในช่ือรองของ ช่ือ
remote



ชื่อหลัก ชื่อรอง ปริมาณการ

ใช้

ชื่อที่ใช้โอน

สิทธิ์

REMOTE 1 PCS

FAN REMOTE

REMOTE 
CONTROL

/

บริษทัฯโอนสิทธ์ิรายการ REMOTE CONTROL



1.ปริมำณสต อกหมุนเวยีน  คือปริมำณกำรน ำเข้ำ
สูงสุดของวตัถุดบิแต่ละรำยกำรทีจ่ะน ำเข้ำไม่เกนิปริมำณ
ทีใ่ช้ในกำรผลติ 4 เดือน ของก ำลงักำรผลติตำมบัตร
ส่งเสริม(ค ำนวณจำกช่ือหลกั)

2.รำยกำรวตัถุดบิทีอ่นุมตัใิห้น ำเข้ำเป นช่ือรอง

42

กำรขออนุมัตปิริมำณสต อกสูงสุด



ล ำดบัที่ รำยกำรวตัถุดบิ Model A1 
ปริมำณใช้/ช้ิน 

ปริมำณกำร
ผลติ 500 ช้ิน

Model A2
ปริมำณใช้/ช้ิน 

ปริมำณกำร
ผลติ 500 ช้ิน

รวม

000001 MOTOR  (PC) 1 500 1 500 1000

000002 BLADE   (PC) 1 500 1 500 1000

000003 LOCK NUT (PC) 1 500 1 500 1000

000004 FAN GUARD (PC) 2 1000 2 1000 2000

000005 CORD (PC) 1 500 1 500 1000

000006 REMOTE (PC) 0 0 1 500 500
43

ตัวอย่ำงปริมำณ MAX STOCK

ผลติภัณฑ์ ELECTRIC FAN (ตำมทีร่ะบุใน INVOICE) รุ่น    A 1 และ A 2   (ตำม ผลติ ทีส่่งให้ลูกค้ำ)       
ปริมำณกำรผลติ  1000 ช้ิน   / 6 เดือน



1. เป นผลติภัณฑ์ที่ผลติเอง
2. เป นผลติภัณฑ์ที่สำมำรถซ่อมแซมได้
3. ปริมำณทีอ่นุมัติตำมควำมเหมำะสม
4. จะต้องส่งออกภำยใน 1 ปีนับแต่วนัน ำเข้ำ
5. อะไหล่ที่ใช้ในกำรซ่อมไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอำกรขำเข้ำ
6. อนุมัติในบัญชีปริมำณสต อกสูงสุดโดยใช้อกัษร R น ำหน้ำ
7. ช่ือทีข่ออนุมัติเป นช่ือหลกัซ่ึงตรงกบัช่ือรอง (ขึน้ด้วย return 

ช่ือส้ินค้ำ....)
8. สูตรกำรผลติจะเป น 1:1

44

กำรน ำผลติภัณฑ์ที่ส่งออกไปแล้วกลบัมำซ่อมแซม



ล ำดบัที่ตำม
MML

รำยกำรวตัถุดบิ(ช่ือหลกั) หน่วยตำม(MML) ปริมำณน ำเข้ำ

000001 MOTOR C62 1000
000002 FAN BLADE C62 1000
000003 LOCK NUT C62 1000
000004 FAN GUARD C62 2000
000005 CORD C62 1000

000006
REMOTE

C62 500

R00001 ELECTRIC  FAN C62 100

กำรขออนุมัตปิริมำณสต อกสูงสุด
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กำรขออนุมัตสูิตรกำรผลติ

ล ำดบัที่ รำยกำรวตัถุดบิ หน่วย ปริมำณกำรใช้
สุทธิต่อหน่วย สูญเสีย รวม

R00001 ELECTRIC FAN PC 1 0 1



 เตรียมข้อมูลในกำรตดับัญชี ได้แก่ข้อมูลกำรส่งออกจำกกรม
ศุลกำกร ข้อมูลกำรโอนสิทธ์ิจำกผู้ส่งออก

 ตรวจสอบข้อมูลกำรส่งออกกบัระบบ  Rmts 2011
 ตรวจสอบข้อมูลกำรส่งออกกบัฐำนข้อมูลของกรมศุลกำกร
 ข้อมูลของบริษทัฯตรงกบัข้อมูลกำรส่งออกของกรมศุลกำกร
และระบบ  Rmts 2011 ระบบจะอนุมัตใิห้ตดับัญชี



1 เลขที่ใบขนขำออก
2.วนัทีรั่บบรรทุก  status 04
3.ช่ือรุ่นของสินค้ำทีส่่งออก
4.ช่ือของสินค้ำที่ส่งออก
5.ปริมำณที่ส่งออก
6.หน่วยของสินค้ำ
7.เลขที่บัตรส่งเสริม



 ช่อง  BOI LICENSE ระบุ เลขบัตรทีบ่ัตรส่งเสริม โดยไม่ต้อง
ลงวนัที่

 ช่อง ENGLISH DES ระบุ ช่ือสินค้ำทีส่่งออกให้ตรงกบั 
INVOICE และสูตรกำรผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

 ช่อง PRODUCT CODE ระบุ ช่ือรุ่นสินค้ำทีส่่งออกให้ตรงกบั 
INVOICE และสูตรกำรผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ

 หรือระบุ ช่ือสินค้ำและช่ือรุ่นในช่อง ENGLISH  DES โดยไม่
ต้องระบุข้อควำมใดในช่อง PRODUCT CODE ก ได้

 ช่อง UNIT ระบุ หน่วยสินค้ำทีส่่งออกให้ตรงกบั INVOICE และ
สูตรกำรผลติทีไ่ด้รับอนุมัติ



 ผู้ได้รับกำรส่งเสริมแจ้ง TREADER ดงันี้
 ช่อง  กำรใช้สิทธิประโยชน์เลือกใช้สิทธ์ิ BOI
 ช่องหมำยเหตุ ระบุเลขประจ ำตวัผู้เสียภำษ ี ของผู้รับโอน
 รำยกำรสินค้ำทีส่่งออก 1 รำยกำรต่อ 1 VENDER
 ช่ือสินค้ำทีส่่งออกตรงกบัช่ือผลติภณัฑ์ของผู้รับโอน



FABRIC

ผ้าผืน

4

3

5
6 7

FY3293CC6RR

2569.77         YDK       

การบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มใบขนสินคา้ขาออก



ตัวอย่างใบขนสินค้าขาออก
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ตัวอย่างใบขนสินค้าขาออก
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1. ผู้โอนจะต้องระบุเลขทีนิ่ติบุคคลของบริษัท VENDER ที่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ BOI

2.  กำรโอนสิทธิให้ VENDER บริษัท ผู้ส่งออกต้องระบุช่ือสินค้ำ 
(PRODUCT) และช่ือรุ่น (MODEL) ของ VENDER ให้ตรงกบัสูตรกำร
ผลติของ VENDER ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน



1. ตัดบัญชีวตัถุดิบแล้วยอดคงเหลือ(BALANCE) ติดลบระบบจะไม่
อนุญำต ให้ตัดบัญชีในงวดน้ัน ๆ ต้องแก้ไขไม่ให้ BALANCE ติดลบ

2. ใบขนสินค้ำขำออกจะตัดบัญชีตำมสูตรกำรผลติทีมี่ช่วงวนัที่ของกำร
ใช้ สูตรน้ันอยู่ในช่วงเดียวกนักบัวนัทีใ่นใบขนขำออก

ตัวอย่ำง 
สูตร รุ่น F14 Revision 1 อยู่ในช่วงวนัที ่1 ม.ค.55 - 31 ธ.ค.55
สูตร รุ่น F14 Revision 2 แก้ไขเม่ือวันที่ 1 ม.ค.56

ใบขนส่งออกเม่ือวันที ่10 ธ.ค.55 แต่น ำมำตัดบัญชีกบัสมำคมในวนัที ่     
10 มกรำคม 2556 ระบบจะตัดบัญชีทีสู่ตร Revision 1 โดยอตัโนมัติ
เพรำะระบบจะเช ควนัทีส่่งออกในใบขนเป นหลกั



56

1.รำยกำรวตัถุดบิทีข่อช ำระภำษอีำกรต้องเป นรำยกำร
เดยีวกบัรำยกำรทีน่ ำเข้ำ(ช่ือรอง)

2.ระบุเลขที ่INVOICE เลขทีห่นังสือส่ังปล่อย  และ
เลขทีใ่บขนขำเข้ำพร้อมล ำดบัทีข่องวตัถุดบิในใบขนขำเข้ำ

3.แยกรำยกำรวตัถุดบิทีข่อภำษอีำกรตำมท่ำทีน่ ำเข้ำ

กำรด ำเนินกำรช ำระภำษอีำกรวตัถุดบิ
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1.รำยกำรวตัถุดบิทีข่อช ำระภำษอีำกรต้องเป นรำยกำร
เดยีวกบัรำยกำรทีน่ ำเข้ำ

2.ระบุเลขที ่INVOICE เลขทีห่นังสือส่ังปล่อย  และ
เลขทีใ่บขนขำเข้ำพร้อมล ำดบัทีข่องวตัถุดบิในใบขนขำเข้ำ

3.แยกรำยกำรวตัถุดบิทีข่อภำษอีำกรตำมท่ำทีน่ ำเข้ำ

กำรด ำเนินกำรช ำระภำษอีำกรวตัถุดบิ
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1. มีภำระภำษีอำกรตำมสภำพ ณ วนัน ำเข้ำอำกรขำเข้ำ

2. มีภำระภำษีมูลค่ำเพิม่

3. เงินเพิม่ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภำษีมูลค่ำเพิม่ทีต้่องช ำระ

4. เบีย้ปรับ 1 เท่ำของภำษีมูลค่ำเพิม่ทีต้่องช ำระ

กำรขอช ำระอำกรขำเข้ำวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น

กำรช ำระภำษอีำกรส ำหรับวตัถุดบิทีไ่ม่ได้ใช้ผลติเพ่ือส่งออก



กรณเีรียกเก บตำมสภำพ ณ วนัน ำเข้ำทีช่ ำระภำยในก ำหนดเวลำ
 อำกรขำเข้ำ =10,000x10% =1,000 บำท
 Vat =11,000x7%= 770 บำท
 Vat = 770 บำท +เบีย้ปรับ 1 เท่ำ 770 บำท = 1,540 บำท
 อำกรขำเข้ำ = 1,000 บำท
 รวมช ำระ 1,540+1,000 บำท =2,540 บำท



กรณเีรียกเก บตำมสภำพ ณ วนัน ำเข้ำ ทีช่ ำระไม่ตรง
ก ำหนดเวลำ(เลยก ำหนด 3 เดือน)
 อำกรขำเข้ำ =10,000x10% =1,000 บำท
 Vat =11,000x7%= 770 บำท
 Vat = 770 บำท +เบีย้ปรับ 1 เท่ำ 770 บำท = 1,540 บำท
 เงินเพิม่ Vat 3 เดือน = 770 x 1.5% x 3 = 34.65 บำท
 เงินเพิม่ อำกรขำเข้ำ = 1,000 x 1% x 3 = 30 บำท
 รวมช ำระ =1,540 +770 + 34.65 + 30 = 2,374.65 บำท
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1. เป นผู้ส่งออกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80)

2. ช ำระก่อนจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์

3. อตัรำอำกรขำเข้ำจะเรียกเก บในอตัรำทั่วไป

ตำมประกำศส ำนักงำน ที ่ป.5/2541

กำรช ำระภำษีอำกรส ำหรับผลติภัณฑ์ที่ไม่สำมำรถส่งออกได้



ตวัอยา่งใบขนท่ีใชเ้รียกเกบ็ภาษีอากรตาม
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถส่งออกได้
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1.วนัทีไ่ด้รับอนุญำตผู้โอนและผู้รับโอนต้องอยู่ในระหว่ำงได้รับสิทธิตำม
มำตรำ 36 (1)

2.รำยกำรวตัถุดิบทีโ่อนและรับโอนต้องเป นช่ือวตัถุดบิเดียวกนั

(ช่ือรอง)

3.ปริมำณวตัถุดิบทีรั่บโอนต้องไม่เกนิปริมำณสต อกสูงสุดทีไ่ด้รับอนุมัติ

4.จะต้องติดต่อสมำคมสโมสรนักลงทุนเพ่ือปรับยอดภำยใน 1 เดือนโดยหัก
ยอดของผู้โอนออกและเพิม่ยอดให้แก่ผู้รับโอน

6.วตัถุดิบทีรั่บโอนมำน้ันถือ เสมือนผุ้รับโอนเป นผู้น ำเข้ำ

กำรโอนวตัถุดบิและวสัดุจ ำเป น
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กำรส่งวตัถุดิบไปต่ำงประเทศ

1.รำยกำรวตัถุดิบทีส่่งออกจะต้องเป นรำยกำรเดียวกนักบัรำยกำรทีน่ ำเข้ำ

2.จะต้องส่งออกระหว่ำงได้รับสิทธ์ิ กรณีหมดสิทธ์ิต้องส่งออกใน 1ปี

นับแต่วนัหมดสิทธ์ิ

กำรน ำวตัถุดิบหรือผลติภัณฑ์ออกนอกสถำนที่

จะต้องขออนุญำตก่อนน ำออกไปนอกสถำนที่

กำรน ำวตัถุดบิออกนอกบริษทัฯ
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กำรขยำยเวลำน ำเข้ำวตัถุดบิตำม มำตรำ 36(1)

1. ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตำม มำตรำ 36(1) อยู่แล้ว

2. ต้องย่ืนขอขยำยเวลำในระหว่ำงได้รับสิทธิ
ประโยชน์หรือหมดสิทธ์ิแล้วไม่เกนิ 6 เดือนนับแต่
วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์

3. ระยะเวลำในกำรขยำยเวลำ ไม่เกนิ 2 ปี
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กำรปฏิบัตเิม่ือส้ินสุดระยะเวลำทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์

1. ตัดบัญชี/ภำยใน 2 ปีนับแต่วนัส้ินสุดสิทธ์ิ 

2. ยอดคงเหลือจำกกำรปิดบัญชีต้องช ำระภำษอีำกรตำมสภำพ ณ
วนัน ำเข้ำ



 รำยกำรวตัถุดบิทีร่ะบุในใบขนขำเข้ำต้องตรงกบัรำยกำรวตัถุดบิ
ทีไ่ด้รับอนุมัต ิและตรงกบั INVOICE

 รำยกำรวตัถุดบิช่ือหลกั 1 ช่ืออำจมีช่ือรองได้หลำยช่ือมักเกดิ
ข้อผดิพลำดในกำรเลือกกรุ๊ปวตัถุดบิ

 หน่วยของวตัถุดบิทีน่ ำเข้ำต้องตรงกบัหน่วยทีไ่ด้รับอนุมัต ิ
หน่วยที่พมิพ์ในใบขนสินค้ำอำจไม่ใช่หน่วยที่ส่งข้อมูลเข้ำสู่
ระบบของกำรศุลกำกร

 ต้องแน่ใจว่ำรำยกำรสินค้ำทีน่ ำข้ำอยู่ในบัญชีทีไ่ด้รับอนุมัติ



 ช่ือสินค้ำและช่ือรุ่นของสูตรกำรผลติต้องตรงกบัทีร่ะบุ
ในใบขนสินค้ำขำออกและ INVOICE

 ตรวจสอบรำยกำรวตัถุดบิทีใ่ช้ในกำรผลติว่ำได้ใช้สิทธ์ิใด
 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจำก Vendor ในประเทศต้องแน่ใจว่ำ
ช่ือวตัถุดบิอยู่ในสูตรกำรผลติหำกไม่มอียู่สูตรกำรผลติจะ
ไม่สำมำรถโอนสิทธ์ิได้ 



 กรณใีช้วตัถุดบิทีซ้ื่อจำก Vendor ควรใช้ ช่ือหลกั ช่ือรอง
เป นช่ือเดยีวกนั เพ่ือสะดวกในกำรโอนสิทธ์ิ

 กรณใีช้ช่ือรองหลำยช่ือในรำยกำรเดยีวกนัต้องแน่ใจว่ำ
ระบุปริมำณกำรใช้ครบถ้วนในสูตรกำรผลติ เช่น ใน
BOM ระบุใช้  FRONT GUARD 1 PCS และ REAR 
GUARD 1 PCS  ใช้ช่ือหลกั GUARD ต้องระบุปริมำณ
กำรใช้ 2 PCS



 สินค้ำส่งออกทีร่ะบุในใบขนขำเออกต้องตรงกบัสูตรกำรที่ได้รับ
อนุมัต ิและตรงกบั INVOICE และบันทกึในช่อง ENGLISH 
DES

 รุ่นของสินค้ำต้องตรงกบัสูตรกำรทีไ่ด้รับอนุมตั ิและตรงกบั 
INVOICE และบันทกึในช่อง PRODUCT CODE

 โอนสิทธ์ิกำรตัดบัญชีให้แก่ Vendor ในช่ือรอง พร้อมระบุช่ือ
รุ่นตำมที ่Vendor ได้จดสูตรไว้

 ระบุเลขทีบ่ัตรส่งเสริมในช่อง BOI LICENSE 



www.boi.go.th
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